
Lliurament del Premi internacional Geocrítica 2011 a Maria 

Dolors Garcia Ramon 

 

El 20 d’octubre de 2011, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis 

Catalans, es va fer el lliurament del Premi Internacional Geocrítica 2011 a la 

Dra. Maria Dolors Garcia Ramon, catedràtica d’Anàlisi Geogràfica Regional del 

Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

investigadora principal del Grup de Recerca de Geografia i Gènere. 

 

L’acte va ser presentat pel Dr. Francesc Nadal, president de la Societat 

Catalana de Geografia. El Dr.Horacio Capel, catedràtic de Geografia Humana 

de la Universitat de Barcelona, va fer el lliurament del premi, va expressar la 

voluntat que l’acte se celebrés a la casa comuna de la geografia catalana i va 

glossar la figura de la guardonada. Va destacar el fet que fos la primera vegada 

que el premi es lliurava a una geògrafa i va ressaltar la trajectòria de la 

guardonada en diverses branques de la geografia, el seu paper en la 

introducció i el desenvolupament de l’enfocament de gènere a la geografia de 

casa nostra, així com la trajectòria internacional de la seva carrera i el seu 

compromís amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i amb la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica. 

 

Maria Dolors Garcia Ramon va agrair el premi i va pronunciar la conferència 

“Un recorregut a través de la geografia crítica: de la geografia agrària a la 

geografia del gènere”, un exercici d’introspecció autocrítica a través del qual va 

fer un repàs a la seva carrera. En aquesta exposició va remarcar el lloc de 

l’enfocament de gènere en la geografia i la seva concepció de l’exercici de la 

geografia com a compromís social. El Dr. Francesc Nadal va agrair la presència 

dels familiars, amics i nombrosos col.legues que varen voler acompanyar a 

Maria Dolors Garcia Ramon amb motiu del lliurament del premi i va cloure 

l’acte. 

 

 


